
LỄ TƯỞNG NIỆM 60 NĂM TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG 

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM HỆ PHÁI THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Hòa thượng Pháp sư từ Mỹ quốc
 trở về tham dự Lễ Tưởng niệm Tổ sư

Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử ôn lại cuộc đời 
và 10 năm hoằng pháp của đức Tổ sư cùng chặng đường 

70 năm phát triển của Hệ phái Khất sĩ

Hòa thượng Giác Nhường ban đạo từ tán thán Ban Tổ chức cùng 
toàn thể Tăng Ni Phật tử Hệ phái trang nghiêm tưởng niệm Tổ sư

Ni trưởng Viên Liên cùng đại diện chư Tôn đức Ni dâng lời tưởng niệm Đại diện Phật tử tại gia kính dâng lời tưởng niệm

CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NIỆM

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), để lại sự kính tiếc không nguôi đối với hàng môn nhân đệ tử. Từ đó, vào mùng 1 tháng 2 mỗi năm, chư Tôn đức các Giáo đoàn câu hội về một nơi  của 

Giáo đoàn cử hành trọng thể Lễ Tưởng niệm. 

Năm 2014, tròn 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) do Hòa thượng Giác Toàn trụ trì. 

Đại lễ diễn ra trọng thể từ ngày 26 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2, với sự tham gia của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội và các cấp Chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

Sáu mươi năm vắng bóng �ầy
Sáu mươi năm ấy lòng đầy kính thương 

Sáu mươi năm đạo hoằng dương
Sáu mươi năm cõi chơn thường tịch không. 

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GIÁO HỘI THAM DỰ ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM

Quang lâm chứng minh và long trọng cử hành Đại lễ Tưởng niệm có Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức Ban 

Thường trực HĐCM GHPGVN, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN khắp cả nước, chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh 

và Khmer, chư Tôn đức Phật giáo người Hoa cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN khắp các tỉnh, thành. Số lượng chư Tôn đức Nam tông 

Kinh và Khmer: 1250 vị; Bắc tông 1500 vị và hàng trăm đại biểu Chính quyền các cấp đến dự.

Minh Đăng Quang bóng an bình
Minh Đăng Quang ngọn đèn linh ta - bà. 

Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo hội PGVN, Tôn giáo bạn 
và quý Chính quyền, tham dự lễ

Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo hội PGVN, Tôn giáo bạn 
và quý Chính quyền, tham dự lễ

Cung nghinh chư Tôn đức Giáo hội PGVN tham dự lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nghiệp dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Giác Toàn
 Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, dâng lời cảm tạ

Cúng dường Trai Tăng đến chư Tôn đức Giáo hội PGVN
và Cúng dường Trai Tăng đến chư Tôn đức Phật giáo Nam tông

Trong suốt tuần lễ có ý nghĩa lớn lao này, các hoạt động hoằng pháp, văn hóa tâm linh được diễn ra trọng thể để tôn vinh cuộc đời và đạo nghiệp của 

Tổ sư: Trùng tụng Chơn lý, Thuyết giảng kinh pháp, Triển lãm các Giáo đoàn, Đêm hoa đăng “Ân đức Tổ sư”, Đêm ca nhạc “Pháp đăng rạng ngời”… 

Như hướng dương theo mặt trời
Một người đi cả vạn người theo chân. 

Chư Tôn Hòa thượng dâng trầm cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử Hệ phái, thành kính tưởng niệm

Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử ôn lại cuộc đời và 10 năm hoằng pháp của đức Tổ sư cùng chặng đường 70 năm phát triển của Hệ phái Khất sĩ

Hòa thượng Giác Toàn phát biểu khai mạc Hòa thượng Giác Giới cung tuyên hành trạng của Tổ sư
Hòa thượng Giác Thanh 

cùng đại diện 6 Giáo đoàn Tăng dâng lời tưởng niệm

Triển lãm Ánh Minh Quang: Những hình ảnh về “Cuộc đời 
và Đạo nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang” tại tháp Tổ sư

Triển lãm sinh hoạt các Giáo đoànĐêm văn nghệ “Pháp đăng rạng ngời” cúng dường 

Đêm hoa đăng “Ánh đuốc sen thiêng”
 Thành kính tưởng niệm Tổ sư
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